
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL Nº. 006/2020-PCS

O  Professor  Dr.  Luciano  de  Andrade,  Coordenador  do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, do Centro
de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual de Maringá,
no uso das atribuições legais faz saber que:

TORNA PÚBLICO:

Artigo 1º - Ficam abertas as inscrições para o processo de seleção de bolsas de estudo para o

Mestrado do PCS, no período de 03/03/2020 e 04/03/2020 (somente no período matutino).

Parágrafo Único: As bolsas terão  vigência de 12 meses a partir da data de divulgação dos
resultados, as quais poderão ser  prorrogadas pelo mesmo período.  A implantação das bolsas
seguirá a ordem de classificação dos candidatos desta seleção,  podendo sofrer  alteração da
vigência conforme a disponibilidade das mesmas. A vigência desta seleção é de 12 meses.

Artigo  2º  - Poderão  se  inscrever  os  pós-graduandos  do  curso  de  Mestrado  regularmente

matriculados junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PCS).

Artigo 3º - A classificação será de acordo com na pontuação obtida da avaliação do currículo

documentado.

A) Em caso de empate, os critérios utilizados para desempate serão aplicados na

seguinte ordem:

I-  Maior  pontuação  em  Artigos  publicados  ou  aceitos  em  periódicos

especializados indexados, conforme estrato Qualis (Medicna II);

II- Maior pontuação na participação em Projetos de Pesquisa;

III- Maior pontuação na participação em Projetos de Extensão;

IV- Maior pontuação na participação em Projetos de Ensino.

A solicitação deverá ser feita por requerimento (formulário em anexo) e entregue, juntamente com

o Currículo Lattes (últimos 05 anos-01/01/2015 até a presente data), na secretaria do PCS.

Artigo  4º  - Para  o  acadêmico  que  não  anexar  o  currículo,  será  utilizado  aquele  entregue  ao

Programa durante o processo de seleção.

Parágrafo único - Será atribuída nota 0,0 (zero) no item currículo, ao candidato que não anexá o
currículo documentado à ficha de inscrição.

Artigo 5º - Os candidatos interessados em pleitear bolsa deverão:

 Apresentar currículo encadernado e documentado referente ao período de 01/01/2015 até
a presente data.
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Artigo 6º - O acadêmico que desejarem utilizar o currículo apresentado na seleção, poderá retirá-lo

com antecedência ou durante o processo de inscrição. 

Maringá, 28 de fevereiro de 2020.

Campus Universitário - Avenida Colombo, 5.790 - (44) Fone: 261-4564
Fax: (44) 263-7440 - CEP 87020-900 - Maringá - Paraná


